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QUÈ ÉS INNOVACIÓ 
SOCIAL DIGITAL?
S’entén la Innovació social Digital com:
Un tipus d’innovació i de col·laboració mitjançant 
la qual els innovadors, usuaris i comunitats 
col·laboren utilitzant tecnologies digitals per co-
crear coneixement i solucions per un ampli rang 
de necessitats socials a una escala i velocitat 
inimaginable abans de l’arribada de les TIC. 

Eixos principals de treball 
de la innovació social digital
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Articulació de la xarxa catalana d’innova-
ció social digital i col·laborativa, els Cat-
Labs.

Articulació d’actuacions de suport i dina-
mització a la xarxa  d’agents d’innovació 
social digital i col·laborativa.

Promoció d’actuacions de dinamització de 
la xarxa CatLabs mitjançant l’articulació de 
mecanismes de finançament per activitats 
de formació i de xarxa, equipament, suport 
a la innovació, etc.

Programa pilot per formar persones en 
situació d’atur, particularment joves, mit-
jançant un sistema de formació articulat 
en projectes d’innovació.

Programa pilot per promoure la definició 
de reptes col·lectius per part del teixit 
econòmic i social.

Actuacions per promoure la participació 
de la xarxa CatLabs en projectes interna-
cionals i per consolidar Catalunya com un 
referent en l’àmbit de la innovació social 
digital col·laborativa.

  Un dels elements clau de la RIS3CAT és l’impuls 
d’un model de innovació basat en la quàdruple 
hèlix. Aquest model implica al conjunt del teixit 
econòmic i social del país en els processos d’in-
novació. La irrupció de les TIC i, en particular, 
d’Internet, està portant a una “democratització de 
la innovació” i a una obertura dels seus processos 
(innovació oberta, open innovation). Els models 
lineals de innovació s’estan veient superats per 
models sistèmics que permeten incorporar els 
usuaris des de l’inici del procés d’innovació, fent 
més eficaç l’impacte de la inversió en R+D+I.

  Aquest nou paradigma permet l’emergència de 
noves estructures d’innovació oberta i col·labora-
tiva (com living labs, fablabs, xarxes d’innovació 
social, open data labs, etc), nous tipus de treball 
i noves formes d’economia (espais de coworking, 
economia circular, economia col·laborativa) i de 
societat. Finalment, una profunda renovació dels 
processos polítics, amb més implicació de la ciu-
tadania, requereix una redefinició de les polítiques 
públiques i, especialment, de les d’innovació, que 
han de dissenyar-se i d’avaluar-se de manera més 
experimental. 

 Els països que siguin capaços de construir 
aquests nous sistemes d’innovació més oberts i 
inclusius podran avançar més ràpidament cap als 
objectius d’Europa 2020, mitjançant un model de 
creixement més sostenible i integrador, amb més 
cohesió social i més i millors llocs de treball. 

Actuacions del programa

1.
Identificar, articular i agrupar els actors de la in-
novació social digital i col·laborativa a Catalunya, 
en base a la recerca feta a escala internacional 
en aquest nou àmbit. 

2.
Organitzar una xarxa de entitats i projectes de 
innovació social i digital que anomenem Catlabs, 
basada en uns criteris comuns d’acreditació i 
evaluació. 

3.
Posicionar aquesta xarxa dins l’estratègia RIS-
3CAT en col.laboració amb les xarxes de recerca 
(CERCA) i innovació (TECNIO), i dins els PECTs, 
Projectes d’Especialització i Competitivitat Terri-
torial. 

4.
Establir la formació d’un nou perfil professional: 
els agents d’ innovació social i digital, dedicats a 
promoure aquest tipus d’innovació, en particular 
en sectors socials i econòmics com els joves, les 
micropimes, el món educatiu i l’entorn tant urbà 
com rural. 

5.
Promoure la participació de la xarxa CatLabs en 
projectes internacionals i per consolidar Cata-
lunya com a referent en l’àmbit de la innovació 
social digital col·laborativa. 

ObjectiusCatLabs i RIS3CAT

Mes informació: equip@catlabs.cat 

http://catalunya2020.gencat.cat/ca/instruments/catlabs/


